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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 7/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2017 o 17.05 h. 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Správa o činnosti obecnej rady 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácie v súvislosti s novou MŠ 

6. Rozpočtové opatrenia č. 4, č. 5. 

7. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Miroslav Bella, Pavol Gabľas, Ing. Michal Lenhard, Ing. Jana Mániková, PhDr. Pavel 

Mičianik PhD., M.A., Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 
 

Neprítomní: 

Poslanci –  Ján Baláž, Bc. Jozef Košičiar 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.05 h a privítanie prítomných. 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov: Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 

 Návrh za členov návrhovej komisie: Pavol Gabľas, Ing. Michal Lenhard 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 64/2017 Za:7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR 20. 

septembra 2017.  

    

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 66/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  4/  

 Starosta – informoval o stretnutí s obyvateľmi Podhájskej ul. na OÚ zo dňa 13. septembra 

2017 ohľadne rekonštrukcie cestnej komunikácie. Na stretnutie prišli obyvatelia piatich 
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domov (Kurajský, Šuľanová, Hazucha, Berky). Vlastník ďalšej nehnuteľnosti vyjadril súhlas 

pred tým. Všetci súhlasili s návrhom rekonštrukcie cesty na Podhájskej ul. s tým, že vstupy do 

dvorov si urobia svojpomocne. Obec im však zabezpečí aj vstupy. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 65/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil sútaž na stavbu novej MŠ. Na novú 

sútaž je potrebný nový rozpočet. Nový rozpočet sa navýšil o 13 878 € na celkovú sumu 1,208 

645 € (starý rozpočet bol vo výške 1,194 767 €). Rozpočet zahŕňa aj búracie práce. Obec 

odoslala nový rozpočet na MV. Obec músi zabezpečiť aj zmenu projektu. Projektent musí 

zdôvodniť prečo dochádza k zmene projektu. Následne sa napíše nová žiadosť. Žiadosť 

o zmenu už spracovala firma Zarkon Veľký Krtíš. Čaká sa na projektanta. V prípade kladného 

rozhodnutia riadiaceho orgánu obec vyhlási nové verejné obstarávanie s novým rozpočtom 

a novým zadaním. Jedna firma bude robiť búracie práce i stavbu novej MŠ. 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 67/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta – predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 04/2017, ktorý sa týka použitia 

rezervného fondu vo výške 1980,00 € na nákup nového nahrávacieho systému pre obecný 

rozhlas VM Florian. Systém umožňuje pripojenie k miestnemu rozhlasu cez wi-fi sieť, 

nahrávanie rozhlasových relácií na určitý termín i obsluhu prostredníctvom mobilného 

telefónu. Spočiatku sa mu prístroj zdal zbytočným, no keďže oznamy v miestnom rozhlase 

vyhlasujú len p. Dančová, Gibalová a Ing. Ondrisová, prístroj sa využije. 
 Ján Uhrin, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.  – systém VM Florian je zbytočná vec. Na OÚ 

je dosť ľudí na vyhlasovanie v miestnom rozhlase. 
 Starosta obce – informoval o návrhu rozpočtového opatrenia č. 05/2017. Ide o použitie 

rezervného fondu vo výške 2521,20 € na nákup novej pece v školskej jedálni a 93 000 € na 

opravu miestnych komunikácií. V rozpočte bola na novú pec schválená suma 4000,00 € 

z vlastných príjmov obce. Pec je už namontovaná a pracuje. Čo sa týka komunikácií, firma 

BITÚNOVA, ktorá vypracovala ponuku na opravu Podhájskej ul. kamenivom a striekaným 

asfaltom, už do konca roka nemá voľné kapacity. Zástupca firmy STRABAG, ktorý prešiel so 

starostom obce aj ďalšie ulice s rozbitými komunikáciami (Komenského, Farská, Včelárska, 

Záhradkárska ul.), navrhol obci opravu týchto komunikácií v jednom „balíku“. Na opravu 

Komenského ul. navrhol dve alternatívy: nový asfaltový koberec s hrúbkou 5 cm alebo 

vyfrézovanie starého asfaltu, ktorý by sa po recyklácii použil ako podkladová vrstva na 

Podhájskej ul., a vyasfaltovanie ulice do pôvodnej výšky (v tomto prípade by sa nemuseli 

robiť nové vtoky). Na začiatku Komenského ul. by sa vymenila aj prelomená kanalizačná 

rúra. Na Podhájsku ul. by sa po recyklovanej vrstve asfaltu dala krycia vrstva z nového 

asfaltu. S týmito ulicami by sa opravili zároveň aj Farská, Záhradkárska a Včelárska ul. Firma 

STRABAG vypracuje jednu cenovú ponuku na opravu všetkých uvedených ulíc. Táto ponuka 

je pre obec výhodná. Obec mala v rozpočte na chodníky 200 000 €, vyčerpalo sa 100 000 €. 

Peniaze na opravy ciest sú k dispozícii. 

 Bc. Andrea Valachová, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – Ponuka firmy STRABAG je 

cenovo výhodná, treba ju využiť. 
 Miroslav Bella, Ján Uhrin – Prečo sa neopravia aj iné ulice? Mala by sa dokončiť Školská ul. 

po horáreň, a tiež Štvrť 1. mája. 
 Starosta – Všetky komunikácie sú v zlom stave. Školská ul. nie je majetkom obce. 

 

 OZ schvaľuje 
 rozpočtové opatrenie č. 04/2017 
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Uzn. č. 68/2017  a.) Za: 4      Proti: 2 (Ján Uhrin, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.)

  Zdržal sa: 1 

 rozpočtové opatrenie č. 05/2017 

 Uzn. č. 68/2017  b.) Za: 5      Proti: 1 (Miroslav Bella)         Zdržal sa: 1 (Pavol Gabľas) 

 

 

K bodu  7/  

 Starosta obce – navrhol OZ schváliť ponuku firmy STRABAG na rekonštrukciu ulíc 

Komenského, Farská, Včelárska, Záhradkárska a Podhájska. 

 

 OZ schvaľuje 

 Uzn. č. 69/2017 Za: 5      Proti: 1 (Miroslav Bella)         Zdržal sa: 1 (Pavol Gabľas) 

 

 

K bodu  8/  

 Zástupca starostu –  informoval o žiadosti priateľov regionálnej histórie Novohradu o podporu 

druhého zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie pre rok 2017. V zborníku budú 

publikované aj dokumenty týkajúce sa obce Lovinobaňa a Uderiná z časopisu Vlasť a svet 

v rokoch 1911 – 1918. 

 Ján Uhrin – mohli by sme im poskytnúť 50 €.   

 PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A. – je to dostatočná suma, pretože poprosili poskytnúť aspoň 

20 €.  

 OZ schvaľuje 
 poskytnutie finančného príspevku 50 € na vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej 

histórie pre rok 2017, v ktorom budú uverejnené dokumenty týkajúce sa obcí Lovinobaňa a 

Uderiná.    

Uzn. č. 70/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0 

 

 Starosta –  informoval o žiadosti  ZO ZPFB v Udrinej o uskutočnenie podujatia pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším. Podujatie sa má uskutočniť 22. 10. 2017 o 15.00 h v KD Uderiná. ZO 

ZPFB žiada poskytnúť na akciu 200 €. Podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším však 

13. októbra 2017 o 15.00 h v KD Lovinobaňa organizuje OÚ Lovinobaňa. Na toto podujatie 

sú pozvaní aj občania Uderinej. 

 PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A. – Konzultovali organizátori akciu plánovanú v Uderinej pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším s Komisiou pre obec Uderiná?  

 Ing. Jana Mániková – Nie, nekonzultovali. 

 PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A. –  Je zbytočné organizovať v priebehu jedného mesiaca dve 

rovnaké akcie. 

 Ing. Michal Lenhard – ZO ZPFB v Udrinej musí akcie, na ktoré žiada od obce peniaze, 

konzultovať s predsedkyňou Komisie pre obec Uderiná. 

 OZ schvaľuje 

poskytnutie finančného príspevku ZO ZPFB v Udrinej vo výške 200 €. 

Uzn. č. 71/2017  Za: 0  Proti: 6  Zdržal sa: 1 

 

 Starosta – oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Lovinobaňa na II. polrok 2017.  

 OZ schvaľuje 

predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lovinobaňa na II. polrok 2017. 

 OZ poveruje 

hlavnú kontrolórku obce Lovinobaňa vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2017. 

Uzn. č. 72/2017  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 9 

 Starosta – informoval o výzve na obstaranie kompostérov, ktoré sú zhora nekryté a sú 

lacnejšie. Obec dostala ponuku od firmy Manos Consulting, kompostéry vyrába firma JRK. 

Ak bude výzva na obstaranie kompostérov, obec sa o ne bude uchádzať.  

 Ing. Mana Mániková – Nemohla by obec štiepkovať aj konáre? Obec by mala zabezpečiť zvoz 

konárov. 

 Starosta – obec má štiepkovač, ktorý sa dá pripojiť za traktor.  

 Ján Uhrin – konáre by sa mohli traktorom s vlečkou odvážať na ČOV. 

 

 Starosta – informoval o výzve na bodovanie Komunitných centier. Zvažuje využiť túto výzvu 

na rekonštrukciu KD v Uderinej. Budova by sa zateplila, urobila by sa tam školiaca miestnosť 

pre sociálne slabých ľudí. Musela by sa tam vyvíjať činnosť (napíklad by tam mohli vzniknúť 

chránené dielne). Takýmto spôsobom túto výzvu využili napríklad vo Zvolenskej Slatine. 

 

 Starosta – informoval, že pani Tušimová, Golianová a Peťková urobili revíziu knižného fondu 

v obecnej knižnici. Navrhli vyradiť množstvo starých kníh, ktoré sú zničené alebo sa 

nepožičiavajú. Ich zoznam tvoril prílohu zápisnice z revízie. 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – pôjde sa na tie knihy pozrieť. Zničené sa vyradia, no 

napríklad knihy so starým ideologickým obsahom vyhadzovať netreba. Uložia sa do debien 

a odložia. Niečo sa môže ponúknuť cez internet na predaj. 

 

 Jolana Maťašová – vyjadrila OÚ vďaku za rekonštrukciu klubu dôchodcov. Navrhla 

poslancom spoločné posedenie v klube, aby videli čo sa urobilo i čo sa nachádza v jeho okolí. 

Hrozne pôsobia najmä zničené budovy vo vlastníctve MVDr. Mariana Fleška. Bolo by dobre 

upozorniť ho na to. Tie priestory by sa dali lepšie využiť. 

 Starosta – je to už stavebná suť. Hovoril s p. Fleškom, no sú tam ešte ďalší dvaja 

spolumajitelia (p. Bobáľová a Eva Balážová). 

 Jolana Maťašová – upozornila, že na ich pozemku sú spadnuté kmene dvoch stromov. Stomy 

spustili, no kmene zostali na mieste. Navrhla opraviť aj komunikáciu na Partizánskej ul., 

aspoň záplatami. 

 

 Darina Mochťáková – upozornila, že obec Lovinobaňa má vo VZN najvyššiu sumu na hodinu 

za opatrovanie seniorov, čo odrádza mnohých ľudí, aby túto službu využívali. Navrhla ju 

znížiť alebo odstupňovať podľa náročnosti požiadaviek opatrovaných. 

 Starosta – predmentné VZN bolo robené v rámci zákona, nie účelovo. Neodporúča meniť 

výšku polatku, pretože v minulosti bola sociálna služba zneužívaná. Obec ročne stála 650 000 

Sk, pričom v mnohých prípadoch brali peniaze deti starajúce sa o svojich rodičov. Nechce, 

aby sa táto služba začala opäť zneužívať. Je potrebné každý prípad takto odkázaného občana 

riešiť osobitne. Obec má jednu sociálnu pracovníčku platenú z projektu. Ďalšieho pracovníka 

by musela obec platiť z vlastných prostriedkov. Existujú však aj iné možnosti ako si 

zabezpečiť takúto službu. 

   

 Zástupca starostu – Ako je to s futbalom v Lovinobani? 

 Pavol Gabľas – futbal zatiaľ skončil, pretože nie sú futbalisti a je nezáujem ľudí i obce 

o futbal. Žiaci sa spojili s Mýtnou, pretože dva futbalové kluby sa môžu spojiť. Peniaze 

vyčlenené na futbal z obecného rozpočtu sa neminuli. O štadión sa teraz bude musieť starať 

obec. Je možné, že o rok sa futbalové mužstvo znovu obnoví. 

 Starosta – jeden človek naozaj nemôže ťahať celý futbal v obci.  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – treba na OÚ doručiť písomné oznámenie o skončení 

činnosti 1. FC Lovinobaňa.  

 

 Ing. Jana Mániková – v priebehu budúceho týždňa zasadne Komisia pre obec Uderiná. Mal by 

tam byť prítomný starosta obce alebo zástupca starostu. 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – dohodneme sa so starostom kto tam príde. 
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 Pavol Gabľas – všimol si, že hnojisko pri Štátnych majetkoch za obcou Uderiná je rozťahané 

na 100 m. Je tam navozený aj nový hnoj.    

 Ing. Jana Mániková – uvedené hnojisko je čiastočne rozobrané. 

 Starosta – je to v štádiu riešenia.  

 

 Katarína Čipčalová – pýtala sa, či nie je možné obnoviť zrušenú Kultúrnu komisiu. Je ochotná 

v takejto komisii pracovať.   

 Starosta – komisiu je možné obnoviť. Je potrebné dohodnúť sa s poslancami. 

 PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A. – komisie sú vytvárané z poslancov OZ a ďalších občanov, 

ktorých musí schváliť OZ. Poslanec OZ by mal byť minimálne predsedom komisie. Ostatní 

členovia nemusia byť poslancami. Treba OZ predložiť návrh na predsedu a členov Kultúrnej 

komisie. 

 

 Vladimír Gábor – navrhol doplniť osvetlenie v obci ďalšou lampou, ktorá by sa namontovala 

oproti bývalým Štátnym majetkom pri vjazde na nadjazd. Je tam totiž pomerne veľký 

neosvetlený kruh. 

 

 

K bodu 10 

 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa  4. 10. 2017 

 

Zapísal:  PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A. ............................. 

 

Overovatelia: Ján Uhrin   ............................. 

Bc. Andrea Valachová   ............................. 

 

 

 

Ing. Marian Lenhard, starosta obce              ........…..…………   

      

         


